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जयंती!

हा १९ जनू, १८६५, टेक्सासमधला एर् गरम दििस.

ढगांनी िमर्णारे ननळे आर्ाश सजिले होते.

गैल्िेस्टन शहराच्या बाहेर एर्ा शेतामध्ये, एर् 
माणसू मक्यािे शेत नांगरत होता.

पाि मलै िरू, एर् मलुगा लार्ड ंफोडत होता.

जिळि एर् मदहला फरशी स्िच्छ र्रत होती.

नतिी बहीण गोठ्यात गायीिे िधू र्ाढत होती.

तो दििस एर् सामान्य दििसासारखा िाटत होता.



मग गैल्िेस्टन शहरात एर् सिेंश आला.

तो सिेंश शहरातून एर्ा र्ानापासनू िसुऱ्या 
र्ानापयतं पोहित होता.

सिेंश, घोडसे्िारांच्या द्िारे ग्रामीणभागात 
पोहििला जात असे.

तो व्हागन करं्िा पायी लोर् िरूपयतं नेत असत. 

लोर् यासाठी धाित होते र्ारण तो सिेंश 
महत्िपूणक होता.



जेव्हा बातमी मक्याच्या शेतातल्या मजरुापयतं 
पोहिली, तेव्हा त्यािे गाल अश्ूंनी भभजले.

पाि मलै िरू, तरुण लारु्डतोड्या आपली
रु्ऱ्हाड एर्ा लार्डात अडर्िली आणण मग तो
आपल्या िडडलांना भमठी मारायला धािला.

जिळि असणाऱ्या मदहलेने फरशी रगडणे बंि रे्ले 
आणण ओल्या फरशीिर खुशीने नािू लागली.

नतच्या बदहणीने िधुािी बािली पाडली आणण 
आपल्या गडुघयांिर पडली. 

जशी ही बातमी पूणक टेक्सासमध्ये पसरली आहे, 
लोर्ांनी र्ाम बंि रे्ले आणण आनंिाने नािू लागले.



हे पुरुष, मदहला आणण मलु ंसामान्य मजरू नव्हते.

ते र्ाळे गलुाम होते.

१९ जनूला बातमी भमळाली, त्यांिे जीिन 
नेहमीसाठी बिलली.

त्या दििशी, जनरल गॉडकन ग्रेंजर, गैल्िेस्टन 
पोहिले.

त्यांनी राष्ट्रपती अब्राहम भलरं्निा एर् आिेश 
िािला.

आिेशात सांचगतले होते र्ी आता गलुाम स्ितंत्र 
झाले.



ती िांगली बातमी होती, पण ती जनुी होती.

राष्ट्रपती भलरं्न यांनी १८६३ मध्ये आिेश दिला 
होता.

पण र्ाही दठर्ाणी गलुामांना तो आिेश त्िररत 
सांचगतला गेला नव्हता.

हा आिेश टेक्ससासच्या गलुामांपयतं पोहिायला 
िोन िषे लागली.

शेिटी जेव्हा लोर्ांनी आिेश ऐर्ला तेव्हा 
गैल्िेस्टनच्या रस्त्यािर अविेत लोर्ांिा आनंिािा 
आिाज घुम ूलागला.

“आता आपण स्ितंत्र आहोत! आता आपण 
मकु्त आहोत!”



गुलामी

पण र्ाळे लोर् गलुाम र्से झाले?

र्ल्पना र्रा तुम्ही बाहेर खेळत आहात.

अिानर् तुम्ही एखाद्या जनािरासारखे एर्ा
भशर्ाऱ्याच्या जाळ्यात फसतात. 

मग तुम्हांला एर्ा जहाजाच्या तळघरात इतर अनेर् 
िोरलेल्या लोर्ांबरोबर ठेिले जाते.

आणण तुम्हांला एखाद्या िरूच्या िसुऱ्या िेशात नेले  
जाते.

तुम्हाला "नीलामी ब्लॉर्" नािािा मिंािर नंगे उभे 
राहण्यास मजबूर रे्ले

एखािा माणसू तुमिी बोली लितो आणण तो तुम्हांला 
खरेिी र्रतो.

तो आता तुमिा मालर् आहे. आजपासनू तुम्ही
त्यािे गलुाम आहात. आता तुम्हांला त्यािं म्हणनं 
ऐर्ािं लागेल आणण आता तो त्याला िाटेल ते
तुमच्यार्डून र्रून घेऊ शर्तो. तो तुम्हांला साखळीने 
बांधू शर्तो, िाबर्ाने मारू शर्तो, तो तुम्हांला श्जिंत 
मारू शर्तो.

तुम्ही परत र्धीही आपले घर करं्िा पररिार बघू 
शर्णार नाही.



१६२१ पासनू सरुु होऊन ही गोष्ट्ट लाखो
आकिर्ी लोर्ांच्याबाबत घडली होती.

त्यांना उत्तरी अमेररर्ा आणण इतर स्थानांिरून 
गलुामांच्या रुपात आणले गेले.

अमेरररे्िे लोर्ांना गलुाम र्ा हिे होते?

उत्तरी अमेरररे्तले लोर्ांना घरेल ूनोर्र आणण 
आपल्या शेतात मजरू हिे होते.

र्ाही िक्षिणी अमेररर्ी लोर्ांना, लागिडीसाठी 
र्ाही मजरुांिी गरज होती.

र्ापूस, तंबाखू, मक्र्ा आणण इतर पपर्ांिी 
मोठी लागिड होती.

बागायतिार पैसा र्मािण्यासाठी ती पीरे् 
पिर्त असत.

मालर् आपली र्माई खूप िाढू शर्ले असते 
जर त्यांना आपल्या मजरुांना मजरुी द्यािी 
लागली नसती तर.

शेतािे मालर् आपल्या गलुामांना िेतन िेत 
नसत.



युद्ध, १८६१-१८६५ 

र्ोणालाही गलुामी पसिं नव्हती.

उत्तरेतले खूप लोर् आणण िक्षिणेतले र्ाही लोर् 
गलुामांना मकु्त र्रू इश्च्छत होते. 

त्यांना गलुामी प्रथा िुर्ीिी िाटत होती, 
आणण ते त्या पिरुद्ध आपला आिाज उठित होत.े 
ते सिक लोर्ांना एर् समान मानत असत.

पण अचधर्ांश िक्षिणिासीनां गलुामी नष्ट्ट व्हािी असे 
िाटत नव्हते.

गलुामांच्या भशिाय त्यांिे पीर् र्ोण र्ाढेल आणण 
लार्ड ंर्ोण फोडले? 

त्यांिा स्ियंपार् र्ोण र्रेल आणण त्यांिी घरं र्ोण 
स्िच्छ र्रेल?

त्याि बरोबर र्ाही गोऱ्या लोर् असं मानत र्ी ते 
अविेत लोर्ांपेिा उत्रृ्ष्ट्ट आहेत.

ते अविेत लोर्ांना समान मानत नसत,म्हणनू त्यांच्या 
म्हणण्यानुसार गलुाम स्ितंत्र होण्यास पात्र नाहीत.



उत्तरेच्या नेत्यांनी हार मानली नाही,आणण 
िक्षिणे र्डिी राज्य टस-से-मस झाले नाही.

शेिटी, िक्षिणी राज्यांच्या समहुाने ननणकय 
घेतला ते आता सयंुक्त राज्यािा दहस्सा राहणार 
नाही.

ते अमेरीरे्पासनू िेगळे झाले आणण त्यांनी 
अमेरररे्च्या सघंीय-राज्यांिे (र्ॉन्फेडरेट-स्टेट्स) 
गठन रे्ल.ं

आता िेश िोन भागात िाटला गेला, िक्षिणेत  
र्ॉन्फेडरेट आणण उत्तरेत यूननयन.

१२ एपप्रल,१८६१ ला िोन्ही पिांच्या सेनेने 
आपापसात लढाई सरुु रे्ली.

ही एर्ा गहृयुद्धािी सरुुिात होती.



स्िातंत्र 
१ जानेिारी १८६३ ला राष्ट्रपती भलरं्न यांनी 

"मकु्तीिी उद्घोषणा" (एमनैसीपेशन प्रोक्लामेशन) 
नािाच्या एर्ा पिशेष आिेशािर हस्तािर रे्ले.

या मकु्ती पत्रानुसार - सघंीय (र्ॉन्फेडरेट) 
राज्यांमध्ये गलुाम “आता नेहमीसाठी स्ितंत्र" झाले..

पण र्ाही बागायतिार मालर्ांनी आपल्या
गलुामांना राष्ट्रपती भलरं्नच्या आिेशाबाबत र्ळिले 
नाही.

त्यांना िाटे र्ी गलुामांनी त्यांच्यासाठी र्ाम र्रत 
रादहले पादहजे.

जेव्हा मालर्ांच्या लिात आले र्ी िक्षिण युद्ध 
हार जाईल, तरीही त्यांिी लालसा होती अजनू एर् 
पीर् त्यांना मोफत हिे.

पण जसे उत्तरेिे यूननयन सनैनर् िक्षिणेत गेले 
त्यांनी नतथल्या गलुामांना ही बातमी दिली.

त्यानंतर िक्षिणेच्या गलुामांनी, इतर गलुामांमध्ये 
ही बातमी पसरिली. 

युद्ध श्जरं्ण्यासाठी मित र्रण्यासाठी हजारो 
मकु्त गलुाम उत्तर यूननयनच्या सेनेत सामील झाले.



र्ाही टेक्सासच्या गलुामांनी, स्ितंत्रतेच्या बाबत 
र्हाण्या ऐर्ल्या, पण त्या खऱ्या आहेत याबद्िल 
त्यांना खात्री िाटली नाही.. 

गलुामांना सािध राहयिे होते.

जर त्यांनी स्िातंत्र्यािा एर्जरी बोलला असता 
तरी त्यांच्या मालर्ांनी त्यांना भशिा दिली असती. 

शेतातून पळण्यािा प्रयत्न र्रणाऱ्या गलुामांिी 
जोरिार पपटाई झाली असती नाहीतर त्यांना जीिे 
मारले गेले असते.

ते रे्िळ प्रतीिा आणण आशा र्रू शर्त होते.

शेिटी एपप्रल १८६५ मध्ये, उत्तर यूननयनने 
गहृयुद्ध श्जरं्ल.ं

या युद्धात उत्तर आणण िक्षिणिे ७००,००० 
पेिा अचधर् लोर् लढाईत मारले गेले.

१९ जनूला यूननयनिे जनरल ग्रेंजर 
स्ितंत्रतेिी बातमी घेऊन गैल्िेस्टनला पोहिले.

टेक्सास हे शेिटिे राज्य होते, श्जथं ही 
घोषणा ऐर्िली गेली.



आता गुलाम नाही!
सगळ्यांनी त्या घोषणेिर पिविास ठेिला नाही.

आकिर्न लोर्ांना प्रथम गलुामांसारखे पर्डून 
उत्तर अमेरररे्त आणनू आता २०० पेिा अचधर् र्ाळ 
होऊन गेला होता.

१८६५ पयतं, उत्तर अमेरररे्मध्ये सगळ्यात अचधर् 
गलुाम ते लोर् होते, जे अमेरररे्त जन्माला आले 
होत.े

त्यांना रे्िळ गलुामीिे लािार जीिनि माहीत 
होते. पण मग, एर्ा िणात ते स्ितंत्र झाले.

मग जेव्हा गलुामांना सत्य समजले,तेव्हा त्यांनी 
आपल्या मालर्ांच्या साठी र्ाम र्रणे बंि रे्ले..

तो िण भीतीिायर् आणण अद्भतु होता.

आता ते स्ितंत्र होत.े

ते हसले आणण रडले, ते ओरडले आणण त्यांनी 
िेिािी प्राथकना रे्ली.

ते नािले-गयाले, एर्त्र आले आणण एर्मेर्ांना 
भेटले.

त्यांनी स्ितंत्र अमेरीरे्नांच्या रुपात आपल्या निीन 
जीिनािी र्ल्पना रे्ली.



पूिीच्या र्ाही गलुामांनी आपल्या पाठीिर फक्त 
आपले र्पड ेघेतले आणण ते मळा सोडून ननघाले.

त्यांना माहीत नव्हते र्ी ते रु्ठे जात आहेत. ते 
आता रु्ठेही जायला स्ितंत्र होते.हा पििार र्रूनि ते 
खुश होते.

र्ाही लोर्ांनी आपल्या पप्रयजनांिा तपास रे्ला,
ज्यांना िसुऱ्या बागायतिारांना पिर्ले होते.

र्ाही आपल्या पररिारांना जाऊन भेटले.

र्ाहींना तर खूप शोधल्यानंतर आपले आई-िडील 
करं्िा मलु ंभेटली.

.

र्ाही गलुामांना शहरात नोर्री भमळाली.

पण र्ाहींना नतथं नोर्री भमळाली नाही, र्ारण 
गोऱ्या लोर्ांनी अविेत लोर्ांना र्ामािर घेतले नाही.

खूप सारे लोर् लागिड र्रण्यासाठी थांबले, र्ारण 
त्यांच्यार्ड ेरु्ठे जाण्यासाठी दठर्ाण नव्हते.

गलुाम लोर् स्ितंत्र तर झाले होते, पण तरी पण 
अविेत अमेररर्ी लोर् अचधर् र्ाळपयतं समान 
अचधर्ारांसाठी सघंषक र्रत होते.

तरीपण, गलुामीिा शेिट त्यांच्यासाठी खूप आनंिािा 
आणण उत्सि र्रण्यािा होता.



जुनेटीन्थ

१९ जनू, १८६६ला, स्ितंत्रच्या बाबत र्ळल्यािर एर् 
िषाकने, पूिीिे गलुाम उत्सि साजरा र्रण्यासाठी एर्त्र 
आले. 

गैल्िेस्टन शहर, सगंीताने श्जिंत झाले. भाजलेले 
मासाच्या गोड िासाने हिा सगुचंधत झाली. 



टेक्सासिे अविेत लोर्ांनी त्या दििशी सगळ्यात 
िांगले र्पड ेघातले.

ते एर्त्र आले आणण एर्मेर्ांना भेटले.

त्यांनी बातम्या सांचगतल्या आणण र्हाण्या 
ऐर्िल्या.

त्यांनी स्ितंत्रतािा उत्सि साजरा र्रतांना 
आध्याश्त्मर् गीत गायले.

“माझ्यासाठी आता र्ोणती गलुामीिा साखळी 
नाही. अजनू नाही, अजनू नाही.”

त्या दििशी उत्सि साजरा र्रण्यासाठी लोर्ांनी 
समारंभ, पूजा, सेिा आणण परेड मध्ये भाग घेतला.



हा टेक्सासमध्ये १९ जनूच्या र्ाही
समारंभामधला प्रथम होता.

जेव्हा अविेत टेक्सन िसुऱ्या राज्यात गेले,
तेव्हा ते ही परंपरा आपल्या बरोबर िसुऱ्या 
राज्यात घेऊन गेले.

पण १९ जनू, शेिटी जनूटीन्थ र्सा झाला?

सगळ्यात आधी, टेक्ससने या स्ितंत्रता 
दििस, मशु्क्त दििस फक्त १९ जनूला असेल 
असे म्हटले.

जस जशी िषे ननघून गेली आणण 
स्ितंत्रतेच्या र्हाण्या ऐर्िल्या गेल्या आणण 
मग परत सांचगतल्या गेल्या, तेव्हा जनू आणण 
१९ तारीख एर् िसुऱ्यात भमसळून "जनूटीन्थ”
झाले.



आज, जनूटीन्थ, १८६६िा पदहला िापषकर् दिन 
म्हणनू साजरा रे्ला जातो..

बागेत, ििक मध्ये, शाळेत पपर्ननर्
र्रण्यासाठी सगळ्या रंगािे लोर् येऊन 
पोहितात.

भाजलेल्या मासािा गोड सुगंध हिेत पसरतो.

बटाट्यािे सलाड, भाजलेला मर्ा, बबस्र्ीट,
घरी रे्लेले आईश्स्िम, रे्र्, खीर आणण
खरबूज टेबलिर ठेऊन सजिले जाते.

रेड िेलिेट रे्र् आणण रेड सोडा पॉप त्या
दििशीिा पारंपररर् पिाथक आहे.

लाल रंग, त्या सगळ्या लोर्ांिा सन्मान 
र्रतो, ज्यांिे रक्त गलुामीत आणण स्ितंत्रतेच्या 
सघंषाकत िादहल ंहोतं.



उत्सिािी परेड शहरातील रस्ते सगंीताने 
आणण नतृ्याने भरून गेले.

र्ाळे र्ाउ-बॉय आणण र्ाउ-गलक घोड़यांिर 
स्िार होऊन शहरातून जात.

एर्ा सजिलेल्या नािेिर स्िार होऊन
"भमस जनूटीन्थ" लोर्ांर्ड ेबघून हात हलिते. 
लोर् रस्त्यांिर कफरत, ते स्ितंत्रता आणण 
िेशभश्क्तिी गाणी गात होते.



उत्साही बेसबॉल खेळाडूिें मनोरंजन र्रत.

िेगािी शयकत, बोरी शयकत, आणण घोड्यांिर 
स्िार रोडीओही लोर्ांिे मनोरंजन र्रत.

रॅ्ट िॉर्च्या िरम्यान, लोर् टाळ्या िाजित,
आणण आपले पाय िाजित.

नतकर् नाित आणण उड्या मारत, ते सगळे 
एर् स्िादिष्ट्ट रे्र्िा भव्य पुरस्र्ार 
श्जरं्ण्यासाठी स्पधाक  र्रत.



मशु्क्त उद्घोषणेिी पूजा सेिा आणण िािन 
जनूटीन्थिा महत्िपूणक भाग आहे.

िक्ता, गलुामी आणण स्िातंत्र्यािी र्हाणी परत 
परत सांगत.

ते तो कर्स्सा ऐर्ित र्ी शेिटी टेक्सासच्या 
गलुामांना मकु्तीिी बातमी सगळ्यात शेिटी र्ा 
भमळाली?

एर्ा िंतर्थेनुसार मशु्क्त उद्घोषणेबरोबर जो 
पदहला ितू पाठिला होता त्यािी रस्त्यात हत्या 
झाली होती.

आणण िसुऱ्या र्हाणीनुसार त्याला प्रिासासाठी एर् 
खूप हळू िालणारे खेिर दिले होते.

लोर् हसत, पण उभशरा पोहिणाऱ्या या महत्िपूणक 
बातमीिे खरे र्ारण र्ोणी पिसरत नसे.

र्ोणीही पिसरत नसे र्ी जनूटीन्थ रे्िळ मौज-
मस्ती र्रण्यािा दििस नाही.

तो जनेु िुुःख लिात ठेिण्यािी सदु्धा िेळ आहे.



सयंुक्त राज्य अमेरररे्त जिळजिळ प्रत्येर् 
दठर्ाणी जनूटीन्थ साजरा रे्ला जातो.

टेक्सासिे सरर्ारने १ जानेिारी १९८० ला,तो 
दििस राजर्ीय सटु्टी म्हणनू घोपषत रे्ला.

फ्लोररडापासनू अलास्र्ा, रॅ्भलफोननकयापासनू 
न्यू जसी पयतं, िेशभरातले इतर राज्यांनी या 
उिाहरणािे अनुर्रण रे्ले. 

र्ाही लोर्ांिे म्हणणे आहे र्ी १९ जनूला 
राष्ट्रीय सटु्टी हिी, जशी "थकँ्सचगपिगं" करं्िा 
४ जलु ैसारखी

जनूटीन्थ, अमेरररे्त गलुामीिा अतं झाला 
त्याच्या स्तुतीिे गाण ंगाण्यािा प्रसगं असतो.



स्ितंत्रता दििस

गलुामीिा अतंिा उत्सि र्धी साजरा र्रािा,
याबाबत अमेरररे्त िेगिेगळे पििार आहेत.र्ाही लोर् 
पििार र्रतात र्ी तो १ जानेिारी असािा, ज्या
दििशी राष्ट्रपती भलरं्न यांनी १८६३ रोजी मकु्ती 
उद्घोषणा पत्रािर हस्तािर रे्ले होते. िसुऱ्यांना िाटते 
र्ी १८ डडसेंबर १८६५ हा खरा दििस आहे. या 
तारखेला सयंुक्त राज्य अमेरररे्च्या घटनेत तेरािे 
सशंोधन र्ायिा झाला. या सशंोधनाने सगळ्या
राज्यांमधली गलुामीिी प्रथा समाप्त झाली. मशु्क्त 
उद्घोषणेने रे्िळ सघंीय राज्यामंधल्या गलुामांना 
मकु्त रे्ले. आणण र्ाही असे लोर् आहेत ते त्या
तारखेिा सन्मान र्रतात जेव्ह गलुामांना त्यांच्या 
राज्यांनी मकु्त रे्ले होते. तुम्ही र्ोणतीही तारीख 
ननिडा, स्ितंत्रतेिा दििस खरोखरि उत्सि साजरा 
र्रण्यािा दििस आहे.


